
 
 

 
 

Miklošičeva 1, 3000 Celje 
Telefon 03/42 65 100,  Faks 03/42 65 134 

 
1. PRIJAVA NA RAZPIS ZA ODDAJO NEPROFITNIH STANOVANJ 2014 – LISTA A, B 

(prijavo in obrazce izpolni prosilec) 
 

I. PODATKI O UDELEŽENCIH RAZPISA 
 
1. PROSILEC   – obvezno priložiti tudi fotokopijo osebnega dokumenta za prosilca, ki se prvič prijavlja na razpis 
 

Priimek in ime  
 

EMŠO Davčna številka 
 

1. Naslov stalnega bivališča  
2.   Naslov začasnega -   
      dejanskega bivališča 

 

 

 
Državljanstvo prosilca  (priložiti kopijo): ___________________      
Stalno bivanje prosilca v Mestni občini Celje: ______________________________________ 
(potrdilo izda Upravna enota Celje)  
 
2. ZAKONEC OZ. IZVEN ZAKONSKI PARTNER PROSILCA , ki bodo skupaj s prosilcem uporabljali stanovanje 
 

Priimek in ime  
 

EMŠO 
 

Davčna številka  

Naslov stalnega bivališča  
Naslov začasnega – 
dejanskega bivališča 

 

 

 
3. PODATKI O DRUŽINSKIH ČLANIH PROSILCA, ki bodo skupaj s prosilcem uporabljali stanovanje 
(tisti člani, ki so v skladu z 11. čl. SZ-1 družinski člani prosilca)  
 

Priimek in ime EMŠO Sorodstveno razmerje do prosilca 
   
   
   
   

 
 
 
 
 

Telefon (doma): Telefon (služba): GSM: 
 

Telefon (doma): Telefon (služba): GSM: 
 



STANOVANJSKI STATUS (obkrožiti ustrezno): 
 
1.1. udeleženec razpisa, ki je brez stanovanja ali živi v prostorih za začasno bivanje oziroma v drugih nestanovanjskih  
       prostorih         
 
1.2. udeleženec razpisa prebiva v prostorih za  začasno bivanje, v drugih nestanovanjskih prostorih 
 
1.3. udeleženec razpisa je najemnik ali podnajemnik tržnega stanovanja 
 
1.4. udeleženec razpisa prebiva v delavskem  domu, stanovanjski skupini, študentskem domu ali službenem stanovanju 
 
1.5. udeleženec razpisa prebiva v neprofitnem  stanovanju po 29. členu tega pravilnika 
 
1.6. udeleženec razpisa prebiva pri starših, sorodnikih ali prijateljih 
 
1.7. udeleženec razpisa je najemnik  stanovanja, odvzetega po predpisih o podržavljenju in vrnjenega prvotnemu  lastniku (v  
       nadaljnjem besedilu: denacionalizirano stanovanje) 
 
1.8. udeleženec razpisa je bivši hišnik in  prebiva v hišniškem stanovanju 
 
1.9. udeleženec razpisa je bivši hišnik, zoper katerega je vložena tožba na izpraznitev hišniškega stanovanja ali mu je že  
       odpovedano najemno razmerje 
 
1.10. udeleženec razpisa je solastnik  stanovanja v tretjinskem ali manjšem  solastniškem deležu ki ne presega 40 %   
         vrednosti zanj primernega stanovanja in v  tem stanovanju prebiva 
 
(Pod tč. 1.1 in 1.2. mora prosilec obvezno podati opis bivalnih razmer (ne velja za najemnike bivalnih enot razpisnika)) 
 
 
 
IZJAVA PROSILCA 
Obvezno izpolnijo tisti prosilci, ki bivajo pri starših ali sorodnikih 
 
 
Izjavljam, da poleg prosilca v stanovanju prebivajo ________  oseb, v stanovanju v izmeri ___________ m2. 
 
                                                                                                                Podpis prosilca :______________________________ 
 
 
 
 
 
PREJŠNJE PRIJAVE NA RAZPISE PRI RAZPISNIKU 
 
Prosilec je že bil uvrščen na prednostno listo za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem.  
 

še ni bil uvrščen-a 1x  2x  3x  4x               (ustrezno obkroži) 

 

 
Po dodatnem kriteriju se ne točkuje prosilec, ki mu je bilo po katerem od prejšnjih razpisov dodeljeno stanovanje, pa ga je 
odklonil iz neupravičenih razlogov, oz. se ni uvrstil na prednostno listo zaradi neizpolnjevanja pogojev razpisa (negativen 
sklep). 
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A/   NETO OSEBNI DOHODEK  
(Upoštevajo se vsi dohodki prosilca in družinskih članov prosilca.  
Priloge: kopija povzetka dohodka za leto 2013 ali Odločba za dohodnino za leto 2013, ZPIZ, CSD, Zavod za zaposlovanje, 
poslovni izid za leto 2013 za s.p., Študentski servis, in druge institucije, kjer je bil pridobljen neto osebni dohodek) 
 
Vrsta dohodka:  zneski v neto  v € 
od 1.1.2013 - 31.12.2013 
 

Prosilec Zakonski ali izven zakonski partner 

PLAČA   
POKOJNINA, INVALIDNINA   
DENARNO SOCIALNA POMOČ   
DENARNO NADOMESTILO 
za brezposelnost 

  

STARŠEVSKO ALI PORODNIŠKO 
NADOMESTILO 

  

ŠTUDENTSKO DELO   
AVTORSKI HONORAR   
DOHODEK IZ DEJAVNOSTI 
(za obrtnike- poslovni izid) 

  

 
 
 
B/    NETO OSEBNI DOHODEK  
 
Vrsta dohodka: zneski v neto  v € 
od 1.1.2013 - 31.12.2013 
 

Družinski član - ime Družinski član - ime Družinski član - ime 

PLAČA    
POKOJNINA, INVALIDNINA    
DENARNO SOCIALNA POMOČ    
DENARNO NADOMESTILO 
za brezposelnost 

   

STARŠEVSKO ALI 
PORODNIŠKO NADOMESTILO 

   

ŠTUDENTSKO DELO    
AVTORSKI HONORAR    
DOHODEK IZ DEJAVNOSTI 
(za obrtnike-poslovni izid) 

   

 
 
Opomba: Prosilec in družinski člani morajo predložiti potrdila o celotnem neto dohodku prosilčevega celotnega gospodinjstva 
za leto 2013, brez manjkajočih dni. Če posamezno potrdilo ne zajema celotnega obdobja, je za manjkajoče obdobje potrebno 
pridobiti dodatno dokazilo. 
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C/    IZJAVA o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec) 
 
Podpisani ___________________________________________________________ 
 
 
1. Izjavljam, da prejemam preživnino za naslednje otroke: 
 

Priimek in ime  Znesek v €  od 1.1.2013 - 31.12.2013 
  
  
  

Priloga: veljavni sklep o uskladitvi ali določitvi preživnine 
 
 
2. Izjavljam, da ne prejemam preživnine iz naslednjega razloga (obkroži): 
 
A) Preživnine ni mogoče izterjati (drug roditelj je neznano kje, pogrešana oseba, brezposeln…) 
    Dokaz: prosilec izkaže, da je preživnina neizterljiva s predložitvijo izvršilnega predloga oz. sklepom o izvršbi zoper  
    zavezanca; 
 
B) Oče otroka ni znan 
     Dokaz: izpisek iz rojstne matične knjige in predlog za uvedbo postopka za ugotovitev očetovstva, sklep oz. sodba 
     (potrdilo CSD) 
 
C) Roditelj prejema preživnino od preživninskega sklada 
     Dokaz: odločba preživninskega sklada 
 
 
 
   
Priimek in ime  prosilca-ke                                                               Podpis  
 
_____________________________________                                  _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga: 
- dokazilo 
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PRILOGE K VLOGI  
K vlogi za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem morajo prosilci obvezno priložiti naslednje listine navedene pod tč. 1., 2., 3., 4., 
5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11.  
Če prosilec ne bo oddal prilog k vlogi na razpis  od točke 12 do točke 21, ga razpisnik za dopolnitev vloge ne bo pozival in bo 
štel, da dodatne točke iz naslova prednostnih kategorij ne uveljavlja. 
 
1. Izpolnjen obrazec z izpolnjenimi in podpisanimi izjavami št. 1, 2 in 3; 
2.. Povzetek obračuna dohodkov prejetih v letu 2013 ali odločba o dohodnini za leto 2013 (neto osebni dohodek, regres, pokojnina,  
    invalidnina, starševsko nadomestilo, dohodek iz  dela preko študentskega servisa, poslovni izid za s.p., avtorski honorar,  
    itd.). Bančni izpis ni dokazilo.      
    Kot dohodek se ne šteje:  dodatek za pomoč in postrežbo  in drugi prejemki za nego  in pomoč, otroški  dodatek, dodatek za   
    nego otroka, štipendije, stroški prevoza na delo in prehrano med delom, dohodki od občasnega dela invalidov, ki so vključeni v  
    institucionalno  varstvo,  sredstva za odpravo posledic elementarnih nesreč, preživnina (ne glede na to, da se preživnina ne šteje  
    kot dohodek, je potrebno, zaradi ugotavljanja statusa prosilca, odločbo o določitvi in višini preživnine predložiti ), itd.  
3. V primeru nezaposlenosti potrdilo Zavoda za zaposlovanje o nezaposlenosti oz. prejemanju denarnega nadomestila  ali   
    odločbo Centra za socialno delo (denarno socialna pomoč) – za prosilca, njegovega zakonskega ali izven zakonskega partnerja  
    oz. drugega družinskega člana. Bančni izpis ni dokazilo; 
4.. Veljavno dokazilo o stanovanjskem statusu:  
  a) opis bivalnih razmer, če je prosilec brez stanovanja;  
  b) najemna ali podnajemna pogodba, če ima stanovanje v najemu;  
  c) pogodba o bivanju v delavskem domu;  
  č) dokazilo o bivanju pri starših ali sorodnikih: pisna izjava prosilca, glede števila oseb, ki dejansko bivajo  z njim v stanovanju na  
      naslovu, ki ga je navedel v vlogi (obrazec stran 2).  Prosilec mora obvezno priložiti kopijo najemne ali kupoprodajne pogodbe  
      ali z.k.izpisek  oz. podatek GURS-a o stanovanjski površini; 
  d) prosilec, ki je solastnik stanovanja: dokazilo o solastništvu in podatek Geodetske uprave RS o vrednosti nepremičnine ali  
      cenitev o vrednosti nepremičnine;  
  e) v kolikor so prosilec in ostali družinski člani, za katere se rešuje stanovanjsko vprašanje, prijavljeni na ločenih naslovih, je  
      potrebno za vsak naslov posebej dostaviti dokazilo o statusu stanovanja; 
5. Če je prosilec uporabnik hišniškega stanovanja, odločbo ali pogodbo, na podlagi katere je bilo prosilcu hišniško stanovanje  
     dodeljeno, ali dokazilo, da zaradi upokojitve oz. nezmožnosti opravljanja del lastniki stanovanja zahtevajo prosilčevo izselitev;  
6. V primeru bivanja v neprimernem stanovanju dokazilo o kvaliteti bivanja-stanovanje ovrednoteno z največ 170  točkami  
    (točkovalni zapisnik ali opis kvalitete stanovanja: leto izgradnje, vlažno, kletno, dotrajane instalacije, ipd.) 
7. Kopijo poročnega lista oziroma overjeno izjavo o obstoju izven zakonske skupnosti  (priloga k razpisu, obrazec št. 2);  
8. Kopijo izpiska iz rojstne matične knjige za vsakega otroka; 
9. Potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši od 15 let (šola ali zavod);  
10. Kopija potrdila o državljanstvu in o stalnem bivališču; 
11. Dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec) – dokazilo, da je preživnina neizterljiva oz. odločba   
      o prejemanju preživnine iz preživninskega sklada. Neizterljivost se izkazuje z izvršilnim predlogom oz. sklepom o  
      izvršbi zoper zavezanca; 
12. Zdravniško potrdilo o nosečnosti ali kopija materinske knjižice; 
13. Odločba ali potrdilo o razvrstitvi otroka, mladostnika ali mlajše polnoletne osebe glede na zmerno, težjo ali težko duševno ali  
      težko telesno motnjo ali izvid in mnenje specialistične pediatrične službe ali odločba o podaljšanju roditeljske pravice.  
14. Potrdilo ustrezne institucije, če je prosilec ali njegov ožji družinski član, ki bo z njim stalno prebival, gibalno ovirana oseba, trajno  
      vezana na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe; 
15. Zdravniško potrdilo (osebni zdravnik), iz katerega je razvidno, da sam prosilec ali kateri od ostalih družinskih članov boleha za  
      kronično boleznijo zgornjih dihal ali astmo, in ne sme biti starejše od 30 dni; 
16. Dokazilo o družinskem nasilju-strokovno mnenje Centra za socialno delo ter vladnih in nevladnih organizacij, potrdilo  o dobi  
      bivanja in o plačanih  vseh obveznostih (materinski domovi, zatočišča-varne hiše, zavetišča, centri za pomoč žrtvam kaznivih  
      dejanj), ki nudijo ženskam  in ženskam z otroki psihosocialno pomoč  ob nasilju; 
17. Odločbo socialne službe o ločenem življenju roditeljev in mladoletnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih  razmer  
      (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu, če so razlog oddaje neprimerne stanovanjske razmere); 
18. Potrdilo Upravne enote o prejšnjih stalnih prebivališčih v Mestni občini Celje oz. v Celju (UE Celje), za prosilca; 
19. Potrdilo o strokovni izobrazbi prosilca (fotokopija diplome, spričevala; listinam izdanim v tujini mora biti priloženo mnenje o  
      priznavanju in vrednotenju izobraževanja) - upoštevajo  se samo dokazila o pridobitvi višje, visoke, magistrske in doktorske  
      izobrazbe za prosilca; 
20. Potrdilo za delovno dobo - izpis podatkov ZPIZ-a o pokojninski dobi zavarovanca (moški nad 13 let, ženske nad 12 let),  
      za prosilca; 
21. Fotokopija prometnega dovoljenja ali potrdilo Upravne enote o lastništvu osebnega avtomobila. 
 
Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša od 30 dni od objave razpisa. 
Razpisnik vloge in  priložene listine zadrži in jih po izteku razpisnega roka udeležencem razpisa ne vrača. 
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Obvezno izpolniti in podpisati 
 

obrazec št. 1 
 
 
 

IZJAVA K PRIJAVI NA RAZPIS 
 
 
Izjavljamo, da so vsi podatki in dokumenti, navedeni v ali priloženi tej vlogi, resnični in verodostojni. 
 
Podpisani izjavljam, 
- da kot prosilec nisem, niti kdo izmed članov gospodinjstva, najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega v najem za  
  nedoločen čas in z neprofitno najemnino; 
- da kot prosilec nisem, niti kdo izmed članov gospodinjstva, lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske  
  stavbe (izjema so lastniki stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki je po zakonu oddana v najem za nedoločen čas in za  
   neprofitno najemnino, o čimer da tovrsten lastnik posebno  izjavo); 
- da nisem, niti kdo izmed članov gospodinjstva, lastnik drugega premoženja, ki presega 40 % vrednosti  
  primernega stanovanja; 
- da sem poravnal vse obveznosti, navedene v točki 2.1. javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. 
 
Prosilec in polnoletni člani gospodinjstva privolimo in dovolimo  družbi Nepremičnine Celje d.o.o., pridobivanje, vpogled, 
prepis, izpis ali kopiranje njihovih osebnih podatkov iz uradnih evidenc in zbirk osebnih podatkov pri vseh upravljavcih zbirk 
osebnih podatkov, ki štejejo za davčno tajnost, na podlagi določb zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, zakona, ki ureja 
splošni upravni postopek in zakona, ki ureja davčni postopek.  
 
Prosilec posebej izjavljam, da se strinjam s tem, da se, če bom izpolnjeval pogoje za uvrstitev na prednostno listo, na tej  
javno objavi moje ime in priimek, kot tudi s tem, da se moja vloga ne upošteva in se s sklepom zavrže, če se ugotovi, da sem 
podal neresnične podatke oz. nisem nemudoma sporočil spremembe podatkov k vlogi. 
 
 
Celje, dne ______________________________ 
 
 
Priimek in ime  prosilca                                                                          Podpis  
 
_____________________________________                                         _______________________________ 
 
 
Priimek in ime  polnoletnih družinskih članov prosilca                      Podpis 
 
_____________________________________                                        ______________________________ 
 
_____________________________________                                        ______________________________ 
 
_____________________________________                                        ______________________________ 
 
_____________________________________                                        ______________________________ 
 
_____________________________________                                       ______________________________ 
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Obvezno izpolniti in podpisati 
če prosilec biva v izvenzakonski skupnosti 
 

obrazec št. 2 
 
 
 
 
  
 
 

IZJAVA 
 

O OBSTOJU IZVENZAKONSKE SKUPNOSTI 
 
 
 
 

 
Podpisani _____________________________________ , stanujoč ____________________________________in  
 
podpisani ___________________________________ , stanujoč ______________________________________ 
 
Izjavljava, da živiva v zunajzakonski skupnosti v skladu s predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih in da med nama 

ne obstajajo razlogi, da ne bi mogla veljavno skleniti zakonske zveze. Seznanjena sva, da se za zunajzakonska partnerja 

štejeta partnerja, ki živita najmanj eno leto v življenjski skupnosti, ki je po Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v 

pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo. 

 
 
 
Datum ________________________                                                    Podpis prosilca 
 
                                                                                                               ______________________________________ 
 
                                                                                                                Podpis zunajzakonskega partnerja 
 
                                                                                                                ______________________________________        
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Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v 
najem 2014 



Obvezno izpolniti in podpisati 
                                                                                                                                                           

obrazec št. 3 
 

IZJAVA  O  PREMOŽENJSKEM STANJU 
                                                                         
Prosilec in člani gospodinjstva, za katere se rešuje stanovanjsko vprašanje na podlagi določb 19. člena  Pravilnika o 
dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09 in 81/11)  smo lastniki ali solastniki 
naslednjega premoženja: 
 
Vrsta premoženja    Vrednost 
motorno vozilo 
(tudi leasing) 

lastnik/ 
solastnik 
(izpiši) 

znamka letnik izdelave  

     

     

     
nepremičnina (stanovanje, 
vikend, zemljišča …) 

lastnik/solastnik parc. št. k.o.  

     

     

     

     
nepremičnine v tujini  lastnik/solastnik parc. št. k.o.  
     
     
vrednostni papirji  vrsta izdajatelj: 

 
 
število: 

 

     
drugo premoženje lastnik/solastnik znamka letnik  
     
drugo: deleži v družbah, 
terjatve, pravice …. 

    

 
Pod kazensko in odškodninsko odgovornostjo izjavljam, da poleg zgoraj navedenega premoženja jaz in člani moje družine  
ne posedujemo nobenega drugega  premoženja. 
                                                                                              
 
                   
Podpis prosilca: __________________________________ 
 
 
Priloga: 
- fotokopija prometnega dovoljenja  
- zemljiškoknjižni izpisek  
- podatek Geodetske uprave RS o vrednosti nepremičnine 
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TOČKOVALNI ZAPISNIK 
 

I. STANOVANJSKE RAZMERE 
1. Stanovanjski status 

1.1. udeleženec razpisa, ki je brez stanovanja ali živi v prostorih za začasno 
bivanje oziroma v drugih nestanovanjskih prostorih 

240  

1.2. udeleženec razpisa prebiva v prostorih za  začasno bivanje, v drugih 
nestanovanjskih prostorih 

220  
 

1.3.     udeleženec razpisa je najemnik ali podnajemnik tržnega stanovanja 190  
1.4. udeleženec razpisa prebiva v delavskem  domu, stanovanjski skupini, 

študentskem domu ali službenem stanovanju 
170  

1.5.     udeleženec razpisa prebiva v neprofitnem  stanovanju po 29. členu tega 
pravilnika 

180  

1.6.     udeleženec razpisa prebiva pri starših, sorodnikih ali prijateljih 170  
1.7.     udeleženec razpisa je najemnik  stanovanja, odvzetega po predpisih o 

podržavljenju in vrnjenega prvotnemu  lastniku (v nadaljnjem besedilu: 
denacionalizirano stanovanje) 

190  

1.8.     udeleženec razpisa je bivši hišnik in  prebiva v hišniškem stanovanju 200  
1.9.     udeleženec razpisa je bivši hišnik, zoper katerega je vložena tožba na 

izpraznitev hišniškega stanovanja ali mu je že odpovedano najemno razmerje 
230  

1.10.    udeleženec razpisa je solastnik  stanovanja v tretjinskem ali manjšem  
solastniškem deležu ki ne presega 40 %  vrednosti zanj primernega 
stanovanja in v  tem stanovanju prebiva 

160  

 
2. Kvaliteta bivanja 

2.1. bivanje v neprimernem stanovanju 50 
 

3. Neprimerna površina stanovanja 
3.1. Utesnjenost v stanovanju 

3.1.1 do 4 m2 na družinskega člana 20 
3.1.2 od 4 m2 do 8 m2 na družinskega člana 15 
3.1.3 od 8 m2 do 12 m2 na družinskega člana 10 

3.2. Preveliko stanovanje glede na število  uporabnikov (nad 20 m2) (velja le za  
denacionalizirana stanovanja)                  

15 

 
4. Funkcionalnost stanovanja 

4.1. stanovanje z arhitektonskimi ovirami 50 
4.2.   stanovanje z vhodom neposredno z dvorišča 10 

II. SOCIALNE RAZMERE 
5. Število članov gospodinjstva 

 5.1.   za vsakega mladoletnega otroka 30 
5.2.   družina s članom gospodinjstva, starim nad 65 let 30 

 
6. Ločeno življenje 

 6.1. ločeno življenje roditeljev in mladoletnih otrok, zaradi neprimernih 
stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu) 

60 

6.2.   status roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec) 40 
 

7. Zdravstvene razmere 
7. 1. trajna obolenja mladoletnih otrok, pogojena s slabimi stanovanjskimi 

razmerami 
80 

7.2.   trajna obolenja pogojena s slabimi stanovanjskimi razmerami 60 
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III.  PREDNOSTNE KATEGORIJE PROSILCEV 
 
3.3.1.  Stalnost bivanja na območju Mestne občine Celje 
 
 
 
 
 
 
Priloga: potrdilo UE Celje o prejšnjih stalnih prebivališčih v Mestni občini Celje oz. v Celju, za prosilca 
 
Doba stalnega bivanja prosilca se točkuje na podlagi potrdila Upravne enote Celje od vključno leta 1971. Upošteva se število let, 
dopolnjenih do objave razpisa. V primeru prekinitve bivanja se leta seštevajo. Upošteva se le doba bivanja prosilca. 
 
3.3.2.  Prosilec z daljšo delovno dobo 
 
 
 
 
Priloga: izpis podatkov ZPIZ-a o pokojninski dobi zavarovanca, za prosilca; 
 
Upošteva se le delovna doba prosilca, ki jo ta izpolni na dan objave razpisa. Ne točkuje se delovna doba ostalih družinskih 
članov. Prosilce se opozori, da se upošteva zgolj delovna doba.     
 
3.3.3.  Izobrazba 
 
 
 
 
Priloga:  
- potrdilo o strokovni izobrazbi prosilca: fotokopija diplome, spričevala;  
- listinam izdanim v tujini mora biti priloženo mnenje o priznavanju in vrednotenju izobraževanja; 
 
Upošteva se le izobrazba prosilca, ki ima na dan objave razpisa ustrezno izobrazbo.  
 
3.3.4.  Udeležbe na prejšnjih razpisih 
 
 
 
 
 
 
 
Upošteva se zgolj udeležba prosilca.  
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Stalno bivanje v Mestni občini Celje 
nad 5 do 10 let 20 točk 
nad 10 do 15 let 30 točk 
nad 15 do 20 let 40 točk 
nad 20 let 50 točk 

Prosilec z daljšo delovno dobo 
prosilec je moški – več kot 13 let delovne dobe 50 točk 
prosilec je ženska – več kot 12 let delovne dobe 50 točk 

Višja 40 točk 
Visoka, univerzitetna ali 1. in 2. bolonjska stopnja 50 točk 
Magisterij znanosti,  doktorat, ali 3. bolonjska stopnja 60 točk 

Udeležba na prejšnjih razpisih 
1 uvrstitev na prednostno listo 20 točk 
2 uvrstitvi na prednostno listo 40 točk 
več kot 3  uvrstitve na prednostno listo 90 točk 
več kot 4 in več uvrstitev 140 točk 


